DOSAPLUS 7
Účinná ochrana proti usazování vodního kamene v uzavřených systémech.
Instalace na vodorovná i svislá potrubí.

* ochrana proti usazování vodního kamene
a tvorbě koroze
* systém řízeného dávkování POLIPHOSu
* balení obsahuje POLIPHOS patronu, klíč,
3/4" i 1" připojení
Dosaplus 7 je určen k instalaci
na přívod studené pitné i užitkové vody.
Voda upravená pomocí POLIPHOSu,
který tvoří náplň filtru Dosaplus,
si udržuje svou původní tvrdost,
nevytváří však škodlivý povlak.
Na kovových částech vytváří ochranný film,
který jejich povrch izoluje a chrání tak proti
usazování vodního kamene i proti
vzniku koroze.
Doporučená výměna POLIPHOSU:
po úplném rozpuštění polyfos. náplně

životnost max. 6 měsíců (rozpustnost závisí na kvalitě, pH, tvrdosti, průtoku vody,..)

UPOZORNĚNÍ: Použití polyfosfátu je vhodné a
účinné při tvrdosti vody do výše 5 mmol/l. Je-li
hodnota vyšší než 5 mmol/l je nutné vodu
změkčovat.
K rychlému určení vhodnosti polyfosfátu
použijte EASY TEST - RE8000011.

DOSAPLUS 7
cena bez DPH
cena s DPH
obj. kód
balení

3/4" + 1"
1 660,2 009,RE4050520
6

NOVINKA
POLIPHOS patrona B
cena bez DPH
210,cena s DPH
254,obj. kód
RE5000054

POLIPHOS patrona B je připravená přímo k použití do
Dosaplusu 7, již není potřeba nekomfortně připravovat
náplň z POLIPHOSU sypkého a vody.

Doporučený
průtok:
4000 l/h

Max teplota:
45 °C

Max. tlak:
8 barů

změna cen vyhrazena

Návod na montáž a údržbu DOSAPLUS 7
Dosaplus 7 je určen k instalaci na přívod studené pitné i užitkové vody.
Montáž :
-

DOSAPLUS 7 se montuje na přívodní potrubí.
Pro lepší údržbu doporučujeme montáž pomocí „by-passu”. Umožní výměnu náplně
bez přerušení dodávky vody.
DOSAPLUS 7 je opatřen speciální hlavou, která umožňuje montáž na svislé i
vodorovné potrubí, na přívod vody zleva i zprava. Stačí pouze oddělit šroubení od
vlastní hlavy a otočit do požadované polohy. Směr průtoku vody je označen
na těle šroubení. Součástí balení je šroubení 3/4" i 1", jen si zvolíte variantu dle
Vašich podmínek.
Po namontování DOSAPLUSU 7 na potrubí povolte odvzdušňovací šroub.
Odšroubujte nádobu pomocí speciálního klíče, který je součástí balení.
Čistou vodou důkladně opláchněte nádobu a „harmoniku” a vložte do nádoby
nádobku s POLIPHOSem
Našroubujte nádobu zpět na hlavu filtru tak, aby „harmonika”
byla souměrně stlačená.
Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou až začne voda
vytékat odvzdušňovacím šroubem. Šroub zavřete.
Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvzdušňovací šroub, aby
odešel případný nežádoucí vzduch.
Výměna náplně:
Po úplném rozpuštění POLIPHOSu. Maximální životnost 6 měsíců (rozpustnost závisí na kvalitě,
pH, tvrdosti, průtoku vody, ..).
Odšroubujte průhlednou nádobu, odstraňte nádobku se zbytky staré náplně.
Sundejte modrou „harmoniku“, řádně ji opláchněte a propláchněte a opět nasaďte na
původní místo.
Vložte novou nádobku s POLIPHOSem, našroubujte nádobu a utáhněte odvzdušňovací
šroubek.
Otevřete přívod vody a pomalu napouštějte DOSAPLUS 7 vodou. Až začne voda
vytékat odvzdušňovacím šroubem, šroub zavřete.
Vodu nechejte protékat ještě 2 minuty a znovu otevřete odvzdušňovací šroub, aby
odešel případný nežádoucí vzduch.
Upozornění:
K povolení a utažení nádoby slouží plastový klíč „X”, který je součástí balení.
Nepoužívejte jiný než originální klíč, může dojít k poškození nádoby.
Při teplotě vstupní vody vyšší než 400C ztrácí POLIPHOS svoji účinnost.
Stejný důsledek může mít umístění armatury do prostředí, kde teplota přesahuje
o
40 C.
Používejte pouze originální nádobku s POLIPHOSem .
Lze montovat na vodorovné i svislé potrubí. DOSAPLUS 7 však musí
být vždy svisle.

